
            
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2013 
 
 

Η Εταιρεία «Quest Συμμετοχών A.E.» ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του 
εννεαμήνου 2013, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς. 

 

• Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου: 

Οι ενοποιημένες Πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 209,7 εκατ. έναντι € 202,8 εκατ. την 
αντίστοιχη περίοδο του 2012, σημειώνοντας αύξηση 3,4%.  

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 8.754 
χιλ. έναντι € 7.188 χιλ. του 2012. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 4.113 χιλ. 
έναντι € 1.017 χιλ. πέρυσι. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 
ανήλθαν σε κέρδη € 482 χιλ. έναντι ζημιών € 1.917 χιλ. πέρυσι. 
 

Τα μετά από φόρους αποτελέσματα, του ομίλου επιβαρύνονται με ποσό € 1,1 εκατ. 
αναβαλλόμενου φόρου που προκύπτει  από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή επί των 
κερδών από 20% σε 26%.  

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δανειακή επιβάρυνση) του 
Ομίλου ανέρχονται σε € 16,8 εκατ. έναντι € 17,9 εκατ. στο τέλος της χρήσης του 2012.  

 

• Οικονομικά  Αποτελέσματα μητρικής εταιρείας (Quest Holdings):  

Τα έσοδα ανήλθαν σε  € 2.553 χιλ. έναντι € 3.207 χιλ. το 2012. Τα κέρδη προ φόρων τόκων 
και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 378 χιλ. έναντι € 243 χιλ. το 2012. Οι ζημιές προ 
φόρων ανήλθαν σε € 109 χιλ. έναντι κερδών  € 18 χιλ. πέρυσι. Οι ζημιές μετά από φόρους 
ήταν € 560 χιλ. έναντι € 54 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.  

 

 

 

 

 



• Οικονομικά  Αποτελέσματα θυγατρικών εταιρειών : 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

Info Quest Technologies 

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 73,2 εκατ. έναντι  € 70,5 εκατ. το 2012 αυξημένες κατά 4%. Τα 
κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.404 χιλ. έναντι ζημιών 
€ 905 χιλ., τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη € 759 χιλ. έναντι ζημιών € 1.319 
χιλ. και τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη € 525 χιλ. έναντι ζημιών € 
1.399 χιλ. το 2012.  

 

iSquare 

(Η i Square διανέμει τα προϊόντα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο) 

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 33,4 εκατ. έναντι  € 35,4 εκατ. το 2012 μειωμένες κατά 6%. Τα 
κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.017 χιλ. έναντι €1.434 
χιλ. το 2012, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 855 χιλ. έναντι € 1.081 χιλ. και τα κέρδη 
μετά από φόρους σε € 613 χιλ. έναντι σε € 846 χιλ. πέρυσι. 

 

Όμιλος UniSystems 

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 47,7 εκατ. έναντι € 43,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της 
προηγούμενης χρήσης, αυξημένες κατά 10%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA) ανήλθαν σε € 2.471 χιλ. έναντι € 2.716 χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε € 1.653 χιλ. 
έναντι € 81 χιλ. το 2012 και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 1.217 χιλ. έναντι 
ζημιών € 1.105 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ACS Courier 

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 53,8 εκατ. έναντι € 52,6 εκατ. τη αντίστοιχη περίοδο της 
προηγούμενης χρήσης αυξημένες κατά 2%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA) ανήλθαν σε € 2.302 χιλ. έναντι € 1.843 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 
2.067 χιλ. έναντι € 1.831 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 1.061 χιλ. έναντι 
€ 967 χιλ. την περυσινή περίοδο.   

 

 

 



 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 
ΠΗΓΕΣ (ΑΠΕ): 

 

Quest Energy 

Η Quest Energy  ανήκει κατά 55% στην Quest Συμμετοχών και έχει ως αντικείμενο την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές.  

Η εταιρία λειτουργεί 5 φωτοβολταικά πάρκα, συνολικής ισχύος 18,2 MW. Το 5ο 
φωτοβολταικό πάρκο ισχύος 10 MW, ξεκίνησε να τροφοδοτεί το σύστημα με ηλεκτρική 
ενέργεια τον Οκτώβριο του 2013. Το πάρκο διαθέτει υποσταθμό ανύψωσης τάσης 
20/150KV.  

Τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2013 για τον όμιλο της Quest Energy 
(σύνολο Ενεργειακού κλάδου)  ήταν:  
Πωλήσεις  € 4,4 εκατ. έναντι € 4,2 εκατ. πέρυσι,  κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA)  € 1.677 χιλ. έναντι € 2.532 χιλ., ζημιές προ φόρων € 71 χιλ. έναντι κερδών € 591 
χιλ. το 2012 και ζημιές μετά από φόρους € 413 χιλ. έναντι κερδών €169 χιλ. την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο. 

Σημειώνουμε ότι την κλειόμενη περίοδο τα αποτελέσματα του κλάδου Ενέργειας 
επιβαρύνθηκαν με ποσό € 1.108 χιλ. που αφορά την έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης 
του ν.4093/2012 που επιβλήθηκε στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς 
ΑΠΕ.     

 
Τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεάμηνου 2013 της Quest Συμμετοχών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr) και στην εταιρική ιστοσελίδα (www.Quest.gr) την Τετάρτη 20 
Νοεμβρίου 2013 μετά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  
 

 

 
 
 
 
 


